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1. Wstęp 

Znaczne zmniejszenie pracochłonności uprawy buraków cukrowych, kukurydzy i 

innych roślin wymagających dokładnego powierzchniowego rozmieszczenia można uzys

kać, wykonując siew siewnikami precyzyjnymi [l]. Dotychczas powstało wiele kons

trukcji zespołów wysiewających. Niektóre z nich maję dużę odległość punktu wylo

tu od dna bruzdy, co jak wiadomo, pogarsza precyzję rozmieszczenia nasion w rzę

dzie [3]. Biorąc pod uwagę w siewniku taśmowym MG-6 produkcji japońskiej zastoso
wano krótkie przewody nasienne . Ogólnie wiadomo, że typowe przewody nasienne po

garszają jakość pracy siewników; aby jednak określić efekt zastosowanego tutaj 

rozwiązania, podjęto w badaniach powyższy problem. 

2. Cel i zakres badań 

Celem była analiza pracy siewnika precyzyjnego MG-6, ze szczególnym uwzględ

nieniem wpływu przewodu nasiennego na rozmieszczenie nasion w rzędzie. Pomiar wy

konywano w warunkach laboratoryjnych, oceniając wysiew z przewodem nasiennym i 

bez niego . 

3. Metodyka i warunki badań 

W badaniach wykorzystano dwie metody pomiarowe: 

1. Określenie odległości wysiewu nasion na taśmie lepkiej za pomocą urządze

nia elektronicznego . 
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2. Rejestracja torów nasion za pomocę techniki stroboskopowej. 

Wysiewano jednokiełkowe, otoczkowane nasiona buraka cukrowego PN-Mono 4, któ

rych charakterystykę wymiarowę podaje tabela l. 

T a b e 1 a 1 

Struktura wymiarowa nasion buraków cukrowych, genetycznie jednokiełko
wych otoczkowanych - PN-Mono 4 

Udział Udział 

Srednica nasion wagowy procentowy 
frakcji frakcji 

[mm] [g] [%] 

4,25 440 2], 16 
4,26 - 4,50 1110 53,36 
4,51 - 4,75 420 20, 19 

4,75 llO 5,29 

Rozkład nasion w przedziałach odległości wykonywano dla próby liczęcej od 700-

-1300 nasion. Parametry torów określano dla około 50 nasion. 

Badania prowadzono dla teoretycznej odległości wysiewu w rzędzie równej 4 cm 

i czterech prędkości jazdy siewnika. Zastosowano taśmę o średnicy komórek~ 6mm. 

4. Budowa i zasada działania siewnika 

Ręczny siewnik uniwersalny MG-6 produkcji japońskiej ma zespół wysiewajęcy ze 

skośnie ustawionę taśmę (rys. 1). Taśma w zamkniętym obwodzi.e napięta jest na rol-

Rys. 1. - Schemat siewnika MG-6: l - koło przednie napędowe, 2 - przekładnia paso
wa, 3 - płoza, 4 - zbiornik nasion, 5 - pokrywa zbiornika, 6 - zespół wysiewajęcy, 
7 - redlica rolkowa, 8 - przewód nasienny, 9 - korpus siewnika, 10 - zagarniacz, 

11 - koło tylne ugniatajęce, 12 - uchwyt do napędu ręcznego 
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Rys . 2. Schemat wymiarowy napędu siewnika MG-6: d - wymiary kół w milimetrach, 
z - liczba zębów kół zębatych, 1 - taśma wysiewająca 

Rys . 3. Zespół umieszczający nasiono w glebie : 1,2 - śruby regulacyjne, 3 - pło
za, 4 - redli ca rolkowa, 5 - przestawne skrzydełka zagarniacza, 6 - sprężyna do

ciskowa zagarniacza 
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kach i wraz z całą ramą może zmieniać kąt ustawienia względem poziomu w granicach 

40-55°. Nieprzelotowe otwory wysiewające w taśmie umieszczone są na przemian w 
dwóch rzędach . Charakterystykę siewnika dla różnych taśm wysiewających podaje ta

bela 2. Schemat układu napędowego przedstawia rysunek 2. 

T a b e 1 a 2 

Parametry siewnika MG-6 

Parametry taśmy wysiewającej Odległość wysiewu w rzędzie 
[1•- 2m] 

średnica liczba 
przełożenie I przełożenie II otworów otworów 

[mm] szt . 

3 40 2,67 4,61 
5 40 2,67 4,61 
6 40 2,67 4,61 
7 42 2,55 4,39 

10 42 2,55 4,39 

Zmiana kęta nachylenia zespołu wysiewającego zależna jest od wartości współ

czynnika tarcia nasiona o taśmę; dobierano ją doświadczalnie tak, by nasiona by

ły wynoszone tylko w komórkach taśmy. Zespół umieszczajęcy nasiono w glebie jest 

tutaj nietypowy i składa się z trzech niezależnie zamocowanych elementów: płozy, 

redlicy rolkowej i skrzydełek zagarniaczy (rys . 3) . 

5 . Opis metod i stanowisk pomiarowych 

Badania przeprowadzono na stanowisku stacyjnym przedstawionym na rysunku 4. 
Pomiar odległości pomiędzy nasionami wysianymi na taśmą lepką wykonywano auto

matycznie. Elektroniczny licznik pomiarowy ma dwa czujniki fotoelektryczne, z któ

rych jeden służy do pomieru drogi taśmy, a drugi rejestruje znajdujące się na 

niej nasiona. Urządzenie zlicza nasiona w odpowiednich klasach odległości, dzięki 

czemu otrzymuje się rozmieszczenie nasion w tych klasach . Nastawioną odległość wy
siewu siewnika w rzędzie określano w ten sposób,że mierzono czas potrzebny do stu 

przejść taśmy siewnika i taśmy lepkiej . Liczbę przejść taśm określano elektronicz
nym urządzeniem pomiarowym . Znając liczbę otworów w taśmie i długość taśmy, okreś
lono odległość wysiewu w rzędzie, która wynosiła 3,92 cm. 

Na tym samym stanowisku pomiarowym badano tory lotu nasion za pomocą techniki 

sti;oboskopowej [4]. Synchronizacji kamery z badanym siewnikiem dokonano za pomocą 

fototranzystorów (rys. 4 . poz . 12) . Fototranzystor pierwszy daje impuls otwarcia 

migawki kamery . Otwarcie powinno nastąpić tuż przed wylotem nasiona, którego tor 
chcemy badać : 
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2 3 4 12 5 6 7 

Rys. 4. Stanowisko stacyjne do badań siewników precyzyjnych : 1 - przekładnia wie
lostopniowa, 2 - rama, 3 - oświetlacz halogenowy, 4 - badany zespół wysiewający, 
5 - przewód nasienny, 6 - kamera filmowa z tarczą stroboskopową, 7 - tarcza im
pulsów odległości, 8 - silnik napędowy, 9 - zgarniacz nasion, 10 - rolka napina
jąca, 11 - czujniki fotoelektryczne położenia nasion i drogi taśmy lepkiej, 12 -

czujniki fotoelektryczne do synchronizacji kamery 

T a b e 1 a 3 

Wyprzedzenie położenia czujnika startuję
c;ego kamery dla różnych prędkości jazdy 

siewnika 

Prędkość 
jazdy 

[m•s-1] 

0,25 
0,48 
0,67 
0,76 

Wyprzedzenie 

[1m1] 

1,12 
1,92 
2,56 
3,04 

Od chwili podania impulsu przez czujnik fotoelektryczny do czasu otwarcia mi

gawki kamery upłynie pewien czas, który nazwano opóźnieniem kamery. Opóźnienie to 

zmierzono; wynosiło ono 0,1 s. Dla różnych prędkości wysiewu określono, o jakę 

odległość, w kierunku przeciwnym do ruchu taśmy, powinien być przesunięty czujnik 

pierwszy w stosunku do punktu zerowego (tab . 3). 

Położeniem zerowym jest punkt, w którym nasiono wylatuje z tarczy. Otwór ste

rujący w taśmie może być przesunięty dowolnie, musi jednak znajdować się nad czuj
nikiem sterujęcym pierwszym, kiedy otwór wysiewajęcy będzie oddalony od punktu wy-
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lotu nasiona o wartość drogi, jakę pokona taśma w czasie równym opóźnieniu kamery . 

Czujnik drugi steruje zamknięciem migawki kamery; jego odległość od czujnika 

pierwszego wynosi tyle, ile wynosi droga taśmy w czasie lotu nasiona na badanym 

odcinku toru. Czas opóźnienia kamery przy zamknięciu wynosił 0,07 s. 

Tarcza stroboskopu wirowała z prędkośc l ę 50 obr• s-l i miała dwa symetrycz

nie rozstawione wycięcia o kącie 45°. Zastosowano film negatywowy •rwo NP-55. 

Obiekt był oświetlony dwoma oświetlaczami halogenowymi o mocy 1000 W każdy, tak 

aby światło nie padało na czarne tło. 

6. Wyniki badań i ich analiza 

Zastosowane metody pomiarowe pozwoliły szybko i dokładnie ocenić pracę zespo

łu wysiewającego siewnika. Rozkład nasion w przedziałach odległości uzyskany na 

taśmie lepkiej przedstawia tabela 4. Z analizy wynika, że zarówno prędkość jazdy, 

jak i przewód nasienny maję wpływ na jakość pracy siewnika. Najlepsze wyniki uzys
kano dla prędkości wysiewu 0,67 m, s-1 (rys. 5). 

T a b e 1 a 4 

Rozkład nasion w klasach odległości o rozpiętości 0,02 m 
i teoretycznej odległości wysiewu równej 0,04 m 

V Liczba nasion w klasach (szt.) 
[m-s-1] 

0-2 2,1-4 4,1-6 6, 1-8 8,1-10 10,1-12 12,1-14 14,1-16 L 

Wysiew z przewodem nasiennym 

0,25 69 259 345 234 89 57 17 4 1074 
0,48 82 187 172 105 103 54 9 1 713 
0,67 66 194 325 257 97 54 17 3 1013 
0,76 124 338 335 224 150 86 49 26 1332 

Wysiew bez przewodu nasiennego 

0,25 46 229 340 267 98 33 5 4 1022 
0,48 42 180 211 156 104 37 9 1 740 
0,67 33 199 332 282 81 27 4 2 960 
0,76 59 262 343 279 136 71 27 8 1185 

Przewody nasienne zmniejszają liczbę prawidłowo umieszczonych nasion o około 

6% (tab. 5). Powoduję one - na skutek zmiany torów - wzrost dwojaków i przepustów . 

Maleje długość toru nasiona, jednak odchylenie standardowe punktu upadku wyraźnie 

wzrasta, osiągając najwyższe wartości przy prędkości 0,76 m • s-1 (tab. 6). 

Siewnik ten, chociaż ma rozwiązanie konstrukcyjne typowe dla siewników precy

zyjnych, to jednak ze względu na wysoko położony punkt wylotu nasion i zastosowa-
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Rys. 5. Charakterystyka wysiewu w siewniku MG-6 w funkcji prędkości: 1 - nasiona 
normalnie wysiane, 2 - dwojaki, 3 - przepusty, A - wysiew z przewodem nasiennym, 

A - wysiew bez przewodu nasiennego 

T a b e 1 a 5 

Ocena wysiewu 

Udział wysianych nasion % 

V p 
podwójne normalnie przepusty 

[m-s-l] wysiane 

Wysiew z przewodem nasiennym 

0,25 30,58 67,54 1,88 
0,48 37,07 61,53 1,30 
0,67 25,60 72,46 1,94 
0,76 34, 72 59,78 5,50 

Średnia 31,90 65,35 2,60 

Wysiew bez przewodu nasiennego 

0,25 27,06 72,04 0,90 
0,48 30,00 68,65 1,35 
0,67 24,15 75,16 0,69 
0,76 27,10 70,23 2,67 

~rednia 27,07 71,53 1,40 

ny przewód nasienny, nie spełnia wymagań stawianych tym siewnikom [2] . Na uwagę 

zasługuje jednak prosta konstrukcja zespołu wysiewającegc~ jego_ uniwersalność 
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dzięki. czemu mógłby on z powodzeniem zastąpić produkowane w Polsce ręczne siewni

ki szczoteczkowe czy pierścieniowe,stosowane w produkcji ogrodniczej na małych 

działkach. Przy wysiewie nasion dużych, gdzie wpływ podmuchu powietrza nie zmie

nia istotnie kierunku ich lotu, opisany siewnik można zastosować bez przewodu na

siennego i przez to poprawić dokładność rozmieszczenia nasion w rzędzie . 

( 

Tabela 6 

,Parametry toru nasion siewnika MG-6 uzys~ane przy pomocy technik~ 
1 

stroboskopowej 

Parametry toru nasiona l0-2m 

z przewodem nasiennym bez przewodu nasiennego 

i 

[cm] (5 [cm] u 

0,25 0,55 1,41 2,48 1,02 
0,48 0,54 1,51 3,26 1,23 
0,67 0,46 1,42 4,06 1,08 
0,76 0,54 2,11 4,78 0,87 

7. Wnioski 

1 . Wykorzystane metody pomiarowe pozwoliły na szybką ocenę jakości pracy siew

nika i określenie wpływu przewodu nasiennego na rozmieszczenie nasion w rzędzie. 
2. Zastosowanie nawet tak któtkiego przewodu nasiennego jak w siewniku MG-6 

ma negatywny wpływ na równomierność wzdłużną wysiewu . 

3. Wprowadzenie przewodu nasiennego skraca długość toru lotu nasiona, jednak 

odchylenie standardowe od średniego położenia punktu jego upadku znacznie rośnie. 

4. Przy wysiewie dużych nasion można poprawić dokładność ich rozmieszczenia w 
rzędzie, pracując siewnikiem MG-6 bez przewodu nasiennego. 
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IlpOBOAHXHCb HCDNTBRHR pa60TN Toqson neRToqeoA cen~KH MI'-6 nnoB
c&oro DpOR3BOACTB8 C OCOÓNM yqeTOM BJIBRHHR cewnnpOBOAa B8 p83Me~e
KHe ceuae a paAKY. 3To paaue~eeae onpeAe~anH c nowo~hlO noceaa aa 
~RDKYJO ~eHTY C 3neKTpOHHHN B3MepeHHeM paccTOJIHBA wez,icr ceueaaua.,lJ,Jla 
&K8~B3a nyTH noneTa ceNHH acnonb30BaXH ~HXbMOBO-CTpOÓOCKODHYJO Tex
HRKy. 

YCT8HOB~eHo, qTQO ABEe C~HmKOM KOpOTKHA ceNHDpOBOA npHNeHeHHHA 
B BCDHTyewon ceaJIKe npHBOAHT K yxyAmeHHIO TOqHOCTH paaMe~eHHR CeMHR 
B PHAKY• 

J . Walczyk 

EFFECT OF THE SEED PIPE FORM ON THE ACCURACY 
OF SEE• DISTRIBUTION IN THE SINGLE-SEE• SOWING 

S u m m a r y 

Work of the precise conveyor drill MG-6 of the Japanese make was tested , at 
a particular consideration of the seed pipe form effect on distribution of seeris 
in a row. This distribution was determined by means of sowing seeds anto viscous 
tape at electronic measurement of spacings . The analysis of seed flight paths was 
periormed at application of the film-stroboscopic technique. 

It has been found that a short seed pipe applied in the drill tested results 
in a worse distribution of seeds in a row. 


